
ها هي القاعذة التجىيذيت الوستعولت في الشطر الثالث هي سىرة 

 الحشر؟

 .تى اعتؼًبل لبػذح انًذ انجذل (24 إنٗ اٜٚخ 18يٍ اٜٚخ )فٙ انشطش انثبنث يٍ عٕسح انذشش 

 

  :تعريف قاعذة هذ البذل

ٚغًٙ ثبنًذ انجذل ألٌ دشف انًذ ٚكٌٕ فّٛ أثذل يٍ انًٓضح انغبكُخ ٔ ٚتى تطجٛمّ ػُذيب  ٚكٌٕ 

﴿آٚخ﴾ ٔ ﴿إًٚبٌ﴾ ٔ ﴿أٔتٕا﴾ : انًٓض يتمذيب ػهٗ دشف انًذ، ٔ ًٚذ ثًمذاس أسثغ دشكبد، يثبل

… 

 

 :شرح هفرداث الجزء الثالث هي سىرة الحشر

 َغٕا دك هللا فخشجٕا ػٍ طبػتّ :ًسىا هللا. 

 أَغبْى دمٕق أَفغٓى فتشكْٕب فٙ ثؤط ٔ ضالل :أًساهن أًفسهن. 

 خبضؼب ٔ ساكؼب :خاشعا. 

 يتشممب أ٘ ظٓشد ثّ فجٕاد :هتصذعا. 

 كم يب غبة ػٍ ػهى انًشء :الغيب. 

 انطبْش انًُضِ يٍ انخطٛئخ ٔ انُمص :القذوس. 

 رٔ انغاليخ يٍ كم َمص ٔآفخ ٔػٛت :السالم. 

 ٔاْت انغالو نؼجبدِ انصبنذٍٛ :الوؤهي. 

 انًغٛطش ٔ انًتذكى ٔانشلٛت ثأػًبل انؼجبد :الوهيوي. 

 انمٕ٘ :العزيز. 

 رٔ كجشٚبء ػظٛى :الوتكبر. 

 تُضّْ صجذبَّ ٔ تؼبنٗ ػٍ كم األٔصبف انتٙ ٔصفّ ثٓب  :سبحاى هللا عوا يشركىى

 .انًششكٌٕ ٔ انكفبس يٍ رٔ انصبدجخ ٔانٕنذ ٔانششٚك

 انصبَغ نألشٛبء ػهٗ يمتضٗ دكًتّ :الخالق. 

 انًُشئ يٍ انؼذو انًٕجذ نألشٛبء :البارئ. 

 هللا انز٘ صٕس يخهٕلبتّ فٙ أدغٍ تمٕٚى :الوصىر. 

 

 ها هى الوعٌى اإلجوالي للشطر الثالث هي سىرة الحشر؟

تشجٛغ أْم انجُخ ٔ ٔصفٓى ثبنفبئضٍٚ ألَٓى عٛفٕصٌٔ ثُؼًٛٓب ٔ خٛشاتٓب ٔ ٔصف أْم انُبس 

ثبنفبعمٍٛ نًب نٓى يٍ لهٕة يهٛئخ ثبنخجث ٔ انغٛع ٔ انذغذ ، ٔ تؼظٛى أيش انمشاٌ انكشٚى ٔ 
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تجٍٛٛ أٌ هللا ػض ٔجم يُضِ ػًب ٔصٕفّ ثّ يٍ انًششكٍٛ فٕٓ ٚتصف ثأعًٗ انصفبد ٔ 

 .ٚذت يٍ ػجبدِ أٌ ٚذػِٕ ٔٚغأنِٕ ثٓب

 

 :الوعاًي الجزئيت للشطر الثالث هي سىرة الحشر

  ٚذزس هللا صجذبَّ ٔ تؼبنٗ انًؤيٍُٛ يٍ انٕلٕع فٙ  :20 – 18هي خالل اآلياث

ضالل ٔ خطبٚب أْم انُبس ٔ دثٓى ػهٗ ثجبد تمٕاْى ٔ انتًغك ثئًٚبَٓى نالعتؼذاد نٕٛو 

 .انمٛبيخ نكٙ ٚكَٕٕا يٍ أْم انجُخ انز٘ ٔصفٓى ثبنفبئضٍٚ

  ٚجٍٛ هللا صجذبَّ انًكبَخ انغبيٛخ انتٙ ٚتًتغ ثٓب انمشآٌ انكشٚى ٔ  :21و هي خالل اآليت

 .يب يذٖ لٕتّ ٔ تأثٛشِ ػهٗ َفٕط انًؤيٍُٛ نًب فّٛ يٍ يٕاػع ٔ صٔاجش

  ٚصف صجذبَّ ٔ تؼبنٗ َفغّ ثأعًٗ ٔ أسفغ انصفبد  :24 – 22هي خالل اآلياث

 .انتٙ تجٍٛ يذٖ لٕتّ ٔ ػظبيتّ فٙ انخهك

 

ها هي الذروس والعبر الوستفادة هي الشطر الثالث هي سىرة 

 الحشر؟

انًصذف انكشٚى ْٕ كتبة يُضل يٍ هللا تؼبنٗ ٚجت ػهٗ كم انًؤيٍُٛ انتمٛذ ثًب جبء  .1

 .ثّ ٔ االعتؼبَخ ثّ نهخشٔج يٍ انضالل إنٗ انُٕس

 .انتفكش ٔانتأيم ٚفتخ ثصٛشح انًشء ٔ ٚٓذ٘ إنٗ صالح األدٕال .2

 .انتخطٛظ نهمٛبو ثبنؼًم انصبنخ ٔ االثتؼبد ػٍ انؼًم انضبل .3

االنتضاو ثًب أيشَب ثّ هللا تؼبنٗ ٔ االثتؼبد ػًب َٓبَب ػُّ ٔ االعتًشاس فٙ يضأنخ  .4

 .فشائضّ

ٚجت ػهٗ انًشء أٌ ٚذبعت َفغّ ػٍ شش أػًبنٓب لجم أٌ ٚذبعت يٍ ػُذ هللا ٔ ْزا  .5

 .كٙ ٚخشج َفغّ يٍ انضالل إرا دبٔل انشٛطبٌ إدخبنّ فّٛ

 .انجضاء يٍ جُظ انؼًم .6

كهًب اصداد دجى يؼشفتُب ثبهلل تؼبنٗ ٔ ثمذساتّ انخبسلخ اصداد دجى يذجتُب نّ ٔ  خٕفُب  .7

 .يٍ انٕلٕع فٙ يؼبصّٛ

 : القين الوستفادة هي الجزء الثالث هي سىرة الحشر

 ٗتٕدٛذ هللا تؼبن. 

 ٍٛتُضّٚٓ ػض ٔ جم ػًب ٔصفِٕ ثّ يٍ انًششك. 

 انتفكش ٔ انخشٕع. 

 انتغجٛخ. 

 ٌانؼذل ٔ اإلدغب.  
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 انتخطٛظ نصبنخ األػًبل. 

 


